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Agenda 2019-2020
11 mei 2020
21 en 22 mei 2020
25 en 26 mei 2020
1 juni 2020
22 juni 2020

Weer (deels) naar school
Hemelvaart – kinderen vrij!
Schoolfotograaf
Tweede Pinksterdag – kinderen vrij!
Evaluatiedag – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij
Let op!!! De evaluatiedag op 8 juni komt te vervallen!!!

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij ons op school.
Lionel Timmermans (groep 5a)
We wensen jou een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

Bedankt namens (juf) Elly!
(Juf) Elly wil graag iedereen bedanken voor de prachtige
kaartjes en tekeningen met lieve woorden, cadeautjes en
bloemen. Het heeft haar ontzettend veel goed gedaan al
deze steun!!!

Directiepraat
Met enige spanning zag ik de eerste schooldag na de Coronaperiode tegemoet. ‘Hoe zou het gaan?
Durfden de kinderen uit de jongste groepen na zo’n lange periode wel alleen het plein op te lopen?
Kunnen we als team en u thuis het naar school gaan combineren met het thuis leren?’ Allemaal
vragen die in mijn hoofd speelden.
Maar wat ging het goed! Het halen en brengen verloopt heel soepel en vlot. Prachtig ook om te zien
hoe broertjes en zusjes nu samen dat plein op komen fietsen en samen de school in lopen. Echt een
groot compliment voor de wijze waarop u als ouder uw kind(eren) heeft voorbereid op het weer naar
school gaan zonder dat papa of mama mee mag het plein op.
Teammededelingen – Het was al eerder gecommuniceerd in een aparte mail, maar voor degene die
deze mail niet gelezen heeft, onze collega’s Lianne Felder (Nova) en Lianne de Leeuw (Lieke) zijn
inmiddels bevallen! Beide van een prachtige dochter! We wensen Lianne en Lianne nog een fijne
zwangerschapsverlof en zien ze graag na de zomervakantie weer terug op De Toekan!

Nova (24-04-2020)

Lieke (30-04-2020)

CITO, rapport, 10 – minuten gesprekken – Corona heeft voor heel wat ophef gezorgd in de wereld.
Gelukkig mogen de kinderen nu weer deels naar school. Na 8 juni, zoals het nu lijkt, zelfs weer
helemaal! Als team hebben we de planning rondom de toetsen van ons Leerlingvolgsysteem, de
rapporten en de wijze waarop we de 10 – minuten gesprekken gaan organiseren enigszins aangepast.

Na 1 juni gaan we starten met het afnemen van de
toetsen van ons Leerlingvolgsysteem; de CITO’s. Net
als anders verspreiden we dit over drie weken. Op
vrijdag 26 juni krijgen de kinderen hun rapport mee
naar huis. In de laatste schoolweek is er de
mogelijkheid voor een telefonisch gesprek met de
leerkrachten. Hieronder de link waarmee u zich
hiervoor digitaal kunt intekenen.

De evaluaties van eventuele individuele handelingsplannen of nieuwe individuele handelingsplannen
n.a.v. de resultaten zullen in een dichte envelop worden meegegeven aan uw kind op de dag dat het
rapport ook wordt meegegeven. Zowel de evaluaties als de nieuwe individuele handelingsplannen
kunnen tijdens het telefonische gesprek zo nodig worden doorgesproken. Graag ontvangen we een
ondertekende versie van het handelingsplan in de laatste schoolweek retour.

In schema ziet het er als volgt uit:
Datum
2 juni 2020 t/m 19 juni 2020
22 juni 2020
26 juni 2020
29 juni 2020 en 1 juli 2020

Activiteit
Afnemen van de CITO’s
Evaluatie dag team – kinderen groepen 1 t/m 8
vrij
Rapport mee + eventuele individuele
handelingsplannen
Telefonische gesprekken ouders over rapport,
eventuele individuele handelingsplannen en
andere belangrijke zaken.

Hieronder een link om u digitaal in te tekenen voor een telefonisch oudergesprek wanneer u
behoefte heeft met de leerkracht het rapport door te spreken en/of eventuele andere belangrijke
zaken. Lukt het u niet zich in te tekenen op een van deze beide dagen, neem dan even contact op
door een mailtje te sturen naar de betreffende leerkracht(en) voor een telefonische afspraak op een
andere dag.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YMZi_I7mkq1m2CflkCZYpIQRp0lphE8XMydp0hw6O8/edit?usp=sharing
Voor nu wens ik u en de kinderen, ook namens het team, een fijne hemelvaartvakantie!
Fancy Hoekstra

Niet meer roken op en rondom het schoolplein
Per 1 augustus is het wettelijk verboden op het schoolterrein te roken. Om die reden willen we alle
rokende ouders en/of verzorgers vragen niet te roken op zowel het plein als achter het hek wanneer
u uw kind(eren) ophaalt van school. Immers zien roken, doet roken. De intentie is het stoppen
makkelijker te maken en het beginnen moeilijker… We hopen dat het iedereen lukt zich hieraan te
houden!
Hieronder nog een citaat van staatssecretaris Blokhuis van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
“Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met
dagelijks roken. Dat is een enorm aantal. We moeten ons
daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen.
Veel jongeren steken hun eerste sigaret aan op het
schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op
schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt.
Vooral omdat jongeren die vroeg in hun leven een sigaret
opsteken, een veel grotere kans hebben om verslaafd te
raken. Ons doel is een rookvrije generatie in 2040.”

Schoolfotograaf
Op maandag 25 en dinsdag 26 mei komt de schoolfotograaf. De schoolfoto’s zullen dit jaar gemaakt
worden door het bedrijf ‘Nieuwe Schoolfoto’. De schoolfoto’s zullen op een andere wijze dan u
gewend bent, gemaakt worden. We hebben hele goede ervaringen gehoord van andere ouders met
kinderen op andere scholen.
Er wordt een groepsfoto gemaakt (Voor de foto’s van ‘Nieuwe Schoolfoto’ is het niet nodig dat alle
kinderen van de groep op hetzelfde moment aanwezig zijn. Vooral in deze tijd komt dat heel goed
uit!). Daarnaast een portretfoto en ook zullen de broertjes en zusjes die op school zitten met elkaar
op de foto gaan. Broertjes en zusjes die niet op school zitten, kunnen dit jaar helaas niet op de foto
gezet worden. We gaan ervan uit dat u hiervoor begrip heeft.

